3° Almoço Cultural
Realizado no dia 19 de
abril, o 3º Almoço
Cultural, evento que
visa promover maior
interação entre os
profissionais da área
jurídica, teve seus
objetivos alcançados.
Na ocasião foi proferida
palestra pelo Ministro
Ricardo Lewandowski
sobre o tema Reforma
Política.
Palestrante Min. Ricardo Lewandowski no 3º Almoço Cultural.

Luz e Sombra no nascimento dos direitos humanos

O

IVNL inaugura série de eventos culturais multidisciplinares que

propiciem reflexões e debates de temas atuais das áreas de filosofia,
ética, política, sociologia, história, economia, com reflexo na
compreensão e aplicação do direito. O 1º evento acontecerá dia 17 de
maio de 2013, sexta-feira, das 16h30 às 18h30 no Espaço Maria
Thereza e terá como palestrante a Professora Lídia Reis de Almeida
Prado.

(Veja mais fotos) – (Ouça o áudio da
palestra)

Seminário de Jurimetria

O 3º Seminário de Jurimetria
será realizado dia 1º de Julho de
2013 na sede da AASP. Contará
com a participação de Theodor
Eisenberg, professor das
Universidades de Cornell,
Stanford e Harvard.

Inscrições até dia 15/5 – Vagas limitadas. (inscreva-se)

Há 28 anos - 17 de maio de 1985 – faleceu Victor Nunes Leal. Na homenagem póstuma, prestada no
Supremo Tribunal Federal, o Ministro Sepúlveda Pertence, que, à época, ocupava o cargo de Procurador
Geral da República, proferiu discurso do qual foi selecionado o trecho abaixo. Na ocasião falaram também
o Ministro Aldir Passarinho e o Advogado Hélio Sabóia. (clique aqui e veja a homenagem na íntegra).
“ Falando de VICTOR, eu não posso ser imparcial, nem quero ter objetividade. Do mestre, que se fez amigo;
do amigo, que, tantas vezes, se ia fazendo pai, antes que, finalmente, a intimidade o fizesse irmão, eu só
consigo falar, tangido pela paixão da imensa dor de uma saudade. Saudade, que não podia calar-se neste
Tribunal. Nesta Casa, onde o conheci, e em cujos mármores perenes, a golpes de honorabilidade, talento e
esforço, a sua passagem insculpiu-lhe o nome.”
Aguarde o próximo boletim. Nosso relatório de atividades é o sinal de respeito a você, que acreditou no IVNL.

